
Tézy na ŠZS - didaktika slovenského jazyka a literatúry (RŠ)

Didaktika slovenského jazyka a slohu

1. Školská reforma, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program. Obsahový

a výkonový vzdelávací štandard.

2. Slovenský jazyk ako vyučovací predmet, medzizložkové a medzipredmetové vzťahy.

Obsah a ciele vyučovania slovenského jazyka.

3. Základné funkcie v jazykovej zložke. Uplatnenie čiastkových a komplexných

myšlienkových operácií.

4. Učebný obsah v jazykovej zložke. Diferencovanosť obsahu, vzostupné rozvíjanie

obsahu, tematická koncentrácia obsahu, jednotnosť koncepcie obsahových prvkov.

5. Druhy učenia v jazykovej zložke (verbálne, pojmové, problémové).

6. Didaktické pomôcky na vyučovaní slovenského jazyka a slohu.

7. Učebnice slovenského jazyka pre základné a stredné školy (funkcie učebnice,

didaktické zásady uplatňované v učebniciach, štruktúra učebnice, kritériá na

hodnotenie kvality učebníc).

8. Vyučovacie metódy v jazykovej zložke. Klasifikácia vyučovací ch metód.

9. Motivačné metódy na hodinách slovenského jazyka.

10. Expozičné metódy. Metódy priameho a sprostredkovaného prenosu.

11. Expozičné metódy. Heuristické metódy a metódy samostatnej práce.

12. Fixačné metódy. Opakovanie vedomostí o jazyku. Jazykové cvičenia.

13. Hodnotenie a klasifikácia v jazykovej a slohovej zložke. Otázky ako diagnostický

nástroj.

14. Pedagogické spôsobilosti učiteľa slovenského jazyka. Príprava učiteľa na vyučovaciu

hodinu.

15. Druhy rozborov. Všestranný jazykový rozbor.

16. Nácvik monologických a dialogických ústnych prejavov v základnej a strednej škole.

17. Písomné slohové práce. Príprava, výber témy, koncept, spracovanie slohovej práce.

Didaktika literatúry

1. Učebnica ako zdroj školského vzdelávania, jej funkcie vo vyučovacom procese.
Učebnice literárnej výchovy pre základné školy a literatúry pre stredné školy.



2. Obsah a ciele vyučovania literárnej výchovy a literatúry v základnej a strednej škole.
Základné funkcie vyučovania literatúry.

3. Tvorivosť a tvorivé vyučovanie. Tradičná škola vs. moderná škola. Stratégie tvorivého
vyučovania.

4. Dialogický charakter vyučovania literatúry. Využívanie dialogických metód.

5. Školská interpretácia literárneho textu.

6. Využitie autodidaxie a metódy samostatnej práce. Druhy samostatnej práce, jej
organizácia a kontrola.

7. Klasifikácie otázok. Kladenie otázok. Ich využitie pri výučbe konkrétneho
tematického celku v základnej a strednej škole.

8. Štruktúra klasickej a netradičnej vyučovacej hodiny. Vyučovacie metódy.

9. Techniky čítania využívané na hodinách literárnej výchovy. Rozvoj aktívneho
a diskurzívneho čítania. Fázy čítania.

10. Tvorivý učiteľ.

11. Projektové vyučovanie, jeho ciele a druhy.

12. Literárna a didaktická komunikácia. Komunikačná kompetencia.

13. Tvorivé písanie. Techniky tvorivého písania.

14. Didaktická hra, jej funkcie, organizácia, metodika a hodnotenie. Klasifikácia
didaktických hier.

15. Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaní literatúry.

16. Druhy učenia v literárnej zložke.

17. Nová koncepcia vyučovania literatúry. Medzizložkové a medzipredmetové vzťahy vo
vyučovaní literatúry.



Tézy na ŠZS - slovenská literatúra (RŠ)

1. Literárna veda, pojem, vývoj, disciplíny. Dejiny literárnej vedy. Prehľad

literárnovedných orientácií na Slovensku v 20. storočí a dielo ich vedúcich osobností.

2. Literárne dielo ako znak. Tematická, kompozičná a jazyková štruktúra umeleckého

diela.

3. Verzológia. Podstata verša, strofika, rým, metrum a rytmus. Veršové systémy.

4. Genológia. Literárne druhy a žánre, ich charakteristiky.

5. Periodizačná štruktúra slovenskej literatúry pre deti a mládež. Podstata jednotlivých

štádií, reprezentanti, dominantné diela.

6. Ľudová rozprávka a povesť, poetika a typológia. Zberatelia a ich koncepcie. Dielo S.

Reussa, J. Francisciho, A. H. Škultétyho, P. Dobšinského a A. Mednyanského.

Literárny folklorizmus pre deti v 20. storočí (folklórna rozprávka a povesť v podaní J.

Cígera Hronského, J. Horáka, M. Rázusovej-Martákovej, M. Ďuríčkovej, M. Rúfusa

a Ľ. Feldeka).

7. Konštituovanie klasickej umeleckej literatúry pre mládež v 30. rokoch 20. st.

(Reprezentanti, diela, koncepcie - tvorba J. Cígera Hronského, F. Kráľa, Ľ.

Ondrejova, M. Rázusa, Ľ. Podjavorinskej, M. Rázusovej-Martákovej, J. Bodeneka, 1.

Horáka).

8. Moderná slovenská poézia pre deti a mládež v druhej polovici 20. st. Poetika detského

aspektu. Tvorcovia, hodnoty (dielo Ľ. Feldeka, M. Válka, M. Ferka, J. Navrátila, T.

Janovica, D. Heviera, Š. Moravčíka).

9. Moderná slovenská próza pre deti a mládež v druhej polovici 20. st. Poetika detského

aspektu. Spoločenská próza pre deti a mládež (dielo K. Jarunkovej, J. Blažkovej, M.

Ďuríčkovej, V. Šikulu, D. Dušeka, P. Holku). Autorská rozprávka (dielo Ľ. Feldeka,

D. Dušeka, D. Heviera, J. Uličianskeho, E. J. Grocha, D. Taragela). Literatúra faktu

pre deti a mládež (dielo V. Zamarovského a Ľ. Zúbka).

10. Špecifické črty stredovekej literatúry. Periodizácia, literárne druhy a žánre.

Staroslovienske obdobie. Konštantín a Metod. Dielo Proglas. Obdobie latinského

stredoveku. Stredoveké legendy a kroniky. Maurova legenda o Svoradovi a

Benediktovi.

11. Ideový a umelecký charakter renesančného humanizmu. Literárne jazyky, druhy a

žánre. Príležitostná poézia a latinská humanistická poézia. Martin Rakovský, Juraja



Koppay. Duchovná a ľúbostná poézia. Ján Silván a Eliáš Láni. Veršovaná epika.

Dráma.

12. Literárna tvorba obdobia baroka. Poézia barokovej religiozity - duchovná poézia.

Juraj Tranovský. Časová historická pieseň. Svetská baroková poézia. Didakticko-

reflexívna poézia. Peter Benický. Hugolín Gavlovič.

13. Podoby barokovej prózy. Vecná a umelecká próza. Memoárová a cestopisná próza.

Ján Simonides a Tobiáš Masník. Daniel Krman - Cestovný denník. Odborná próza,

jazykové obrany a chvály. Matej Bel.

14. Osvietenský klasicizmus na Slovensku. Jazyk osvietenského klasicizmu, poézia,

próza. Národný klasicizmus J. Hollého a 1. Kollára. Dielo J. l. Bajzu. Interpretácia diel

Slávy dcéra, Svatopluk a René mládenca príhody a skúsenosti.

15. Svetozár Hurban Vajanský. Národný ideológ (generačné konfrontácie), stratég

a tvorca básnického a prozaického idealizujúceho realizmu, iniciátor

literárnokritického myslenia. Interpretácia básnickej zbierky Tatry amore a románu

Suchá ratolesť.

16. Martin Kukučín - tradicionalista a novátor slovenskej realistickej literatúry. Od

folkloristických čŕt k tvorbe charakterov, literárne doklady mravných a spoločenských

rozporov, dráma peňazí v románovej novele Dies irae, historické fragmenty

v poprevratovej tvorbe, interpretácia románu Dom v stráni.

17. Božena Slančíková Timrava na pomedzí realizmu a moderny. Spoločenské novely ako

autorkina vnútorná autobiografia, polemická konfrontácia s fetišistickým mýtom

národa. Interpretácia noviel Skúsenosť a Všetko za národ.

18. Preromantizmus v slovenskej literatúre. Charakter preromantizmu v beletristickom

diele P. J. Šafárika a K. Kuzmányho.

19. Slovenský literárny romantizmus. Inonárodné a domáce vplyvy, periodizačná

štruktúra, organizačné východiská (študentské zborníky), základné varianty

slovenského romantizmu, dominantné druhy a žánre. Osobnosť Ľudovíta Štúra.

20. Epický obraz slovenskej spoločnosti v matičnom období. Vývinová diferenciácia.

Tvorba J. Záborského, G. K. Zechentera Laskomerského, Ľ. Kubániho.

21. Podoby slovenskej romantickej poézie. Dielo S. Chalupku, A. Sládkoviča, J. Kráľ, J.

Botto. Interpretácia básnických skladieb A. Sládkoviča Marína a J. Bottu Srnrť

Jánošíkova, Chalupkovej básne Mor ho! a Kráľových básní Jarná pieseň, Duma

bratislavská, Remeselník, Sedliak, Zloboh, Náboženstvo.



22. Typológia dramatickej literatúry v 19. storočí. Premeny, podoby a témy. Dielo J.

Chalupku, J. Záborského, J. Palárika, P. o. Hviezdoslava, J. G. Tajovského.

Interpretácia hier Najdúch a Statky-zmätky.

23. Literárny realizmus v prozaickej tvorbe Jozefa Gregora Tajovského. Koncept, žánrová

a tematická diferenciácia prozaickej tvorby. Interpretácia poviedok Do konca, Maco

Mlieč, Mamka Pôstková a črty Z Čadce do mesta.

24. Literárny realizmus v konkretizácii P. O. Hviezdoslava. Vstup do literatúry, umelecké

dozrievanie, lyrika veľkých cyklov, epika, dráma. Interpretácia epickej skladby Ežo

Vlkolinský a vybraných básní: Žalm žaloby (zo zbierky Žalmy a hymny), Zajara

zavše vídať v dúbrave (Prechádzky letom), Nové zvuky počujem (Dozvuky),

Slovenský Prometej (Stesky).

25. Žánrové varianty slovenskej romantickej prózy. Témy, poetika, inšpirácie. Prozaická

tvorba J. Kalinčiaka, J. M. Hurbana a Ľ. Kubániho. Interpretácia diel J. Kalinčiaka Púť

lásky aJ. M. Hurbana Od Silvestra do troch kráľov.

26. Slovenská básnická moderna. Východiská, charakter, autori. Dielo L Kraska, 1.

Jesenského, V. Roya, J. Kráľa. Interpretácia Kraskových diel: Nox et solitudo, Verše

a Jesenského zbierky Verše.

27. Moderný spoločenský román v prvej polovici 20. storočia. Vývinová diferenciácia.

Tvorba M. Urbana, G. Vámoša, L. N. Jégé, J. Jesenský, J. C. Hronský. Interpretácia

románov Pisár Gráč, Atómy Boha a Živý bič.

28. Jozef Cíger Hronský a moderna.

29. Nadrealizmus ako avantgardný literárny smer. Impulzy, poetika, autori. Interpretácia

diela R. Fabryho.

30. Dramatická tvorba v rokoch 1918 - 1945. Generačné a typologické rozvrstvenie

s dôrazom na interpretáciu diela L Stodolu a J. Barča-Ivana.

31. Dominik Tatarka - existencializmus, surrealizmus, hľadanie národnej a umeleckej

identity, vnútorná emigrácia.

32. Podoby katolíckeho spiritualizmu v modernej poézii. Impulzy, poetika a námety,

autorské zastúpenie. Interpretácia tvorby R. Dilonga a J. Silana. Interpretácia diel

Helena nosí ľaliu a Slávme to spoločne.

33. Lyrizovaná próza a naturizmus v slovenskej literatúre. Charakteristika, východiská.

Tvorba F. Švantnera, Ľ. Ondrejova, D. Chrobáka a M. Figuli.

34. Generačná, smerová a individuálna diferenciácia poézie v rokoch 1918 - 1945 (M.

Rázus, V. Roy, Š. Krčméry, J. Smrek, E. B. Lukáč, L. Novomeský, V. Beniak)



35. Totalitný literárny model a antitotalitné prejavy v slovenskej literatúre 1948 - 1989

(nástroje ovládania literatúry, funkcia spisovateľa v komunistickom režime, poetika,

autori a diela socialistického realizmu; emigračný a neverejný okruh literárnej

prevádzky, vývin, prínos, osobnosti a diela). (interpretácia: V. Mináč: Na rozhraní, J.

Silan: Dom opustenosti).

36. Prelomenie schematického socialistického realizmu individuálnymi alternatívnymi

programami v druhej polovici 50. rokov 20. storočia. (interpretácia: A. Bednár: Sklený

vrch, D. Tatarka: Démon súhlasu, M. Rúfus: Až dozrieme, M. Válek: Dotyky).

37. Vznik, vývin, program, osobnosti, tvorba a prínos Trnavskej skupiny v 50. a 60.

rokoch 20. storočia. (interpretácia: J. Stacho: Dvojramenné čisté telo, J. Ondruš:

Šialený mesiac).

38. Vývinový prínos prozaikov generácie Mladej tvorby (kontext, spoločné črty,

osobnosti). (interpretácia: J. Blažková: Nylonový mesiac, J. Johanides: Súkromie, R.

Sloboda: Narcis).

39. Románová situácia v slovenskej próze 70. rokov 20. storočia, próza historizmu a

regionalizmu (spoločenský a literárny kontext, témy, osobnosti, prínos). (interpretácia:

L. Ballek: Pomocník, P. Jaroš: Tisícročná včela, V. Šikula: Majstri).

40. Postmoderné tendencie v slovenskej literatúre pred rokom 1989 (kultúrno-civilizačné

a literárne súvislosti, rôzne koncepcie slovenskej literárnej postmoderny, osobnosti a

diela, znaky postmoderného lit. diela). (interpretácia: l. Štrpka: Krátke detstvo

kopijníkov, D. Mitana: Psie dni, P. Vilikovský: Kôň na poschodí, Slepec vo

Vrábľoch).



Tézy na ŠZS - slovenský jazyk (RŠ)

1. Teórie o pôvode slovenčiny.
2. Vplyv iných jazykov na slovenčinu v staršom období jej vývinu a v súčasnosti.

Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska pôvodu.
3. Genealogická, typologická (morfologická) a areálová charakteristika slovenčiny.
4. Veľkomoravské obdobie vo vývine slovenčiny - jazyk, písmo, pamiatky.
5. Bernolákovská kodifikácia spisovnej slovenčiny.
6. Štúrovská kodifikácia spisovnej slovenčiny.
7. Slovenčina v martinskom období (S. Cambel).
8. Slovenčina v matičnom období.
9. Prehľad vývinu slovenčiny v 20. storočí - základné jazykovedné diela, kodifikačné

príručky, významní slovenskí jazykovedci ajazykovedné časopisy.
10. Stratifikácia slovenského národného jazyka z rozličných hľadísk. Územné členenie

slovenských nárečí.
11. Systém, štruktúra a štruktúrovanosť v jazyku. Jazyk a reč.
12. Hláska a fonéma, varianty foném. Neutralizácie a alternácie.
13. Komunikačný proces (generovanie a percepcia rečového signálu). Systém

slovenských hlások.
14. Suprasegmentálne fónické prostriedky (časová, silová a tónová modulácia hlasu).

Slabika - jej podstata a podoby. Delenie slov na slabiky.
15. Lexikológia ajej čiastkové disciplíny. Slovo ako jazykový znak (syntagmatické,

paradigmatické a pragmatické vzťahy).
16. Významov á štruktúra slova (sémantické príznaky, vzťah medzi významom a formou,

zmeny vo významoch).
17. Spôsoby obohacovania slovnej zásoby. Slovotvorná štruktúra slova.
18. Základné kritériá diferenciácie slovnej zásoby.
19. Morfematická a morfologická štruktúra slova, druhy morfém (submorfém) a ich

klasifikácia.
20. Klasifikácia slovných druhov v slovenčine. Slovné druhy z hľadiska pomenovacej

hodnoty.
21. Komplexná slovnodruhová charakteristika substantíva ich klasifikácia.
22. Komplexná slovnodruhová charakteristika adjektív a adverbií, ich klasifikácia.
23. Komlexná slovnodruhová charakteristika verb a ich klasifikácia.
24. Komplexná slovnodruhová charakteristika pronomín a ich klasifikácia.
25. Komplexná slovnodruhová charakteristika numerálií, ich klasifikácia.
26. Slovnodruhová charakteristika neplnovýznamových slovných druhov. Slovnodruhové

prechody.
27. Uplatňovanie rytmického zákona a iných fonetickýchjavov pri ohýbaní slov v

slovenčine.
28. Syntaktická rovina a jej vzťah k ostatným rovinám jazykového systému. Základné

syntaktické jednotky.
29. Podstata vety, aktualizácia a predikácia. Gramatické a sémantické jadro vety.
30. Veta a výpoveď. Modálna stavba viet.
31. Jednoduchá veta - členenie podľa rôznych kritérií.
32. Podmet a prísudok ako základné vetné členy. Ich formálna a významová stránka.
33. Rozvíjacie vetné členy - ich formálna a sémantická charakteristika.
34. Polopredikatívne konštrukcie.
35. Jednoduché a zložené súvetie. Pravá a nepravá parataxa a hypotaxa.



36. Nadvetné syntaktické prostriedky. Aktuálne vetné členenie v slovenčine.
37. Štylistika - jej predmet a vzt'ah k iným vedným disciplínam. Štylistické prostriedky-

štylémy. Diferenciácia slovnej zásoby zo štylistického hľadiska.
38. Subjektívne a objektívne štýlotvorné činitele a ich vplyv na tvorbu jazykového

prejavu.
39. Klasifikácia funkčných štýlov v slovenčine.
40. Členenie textu - makrokompozícia (slohové postupy) a mikrokompozícia.


